ZÁPIS
z 11. valné hromady
Lesnicko-dřevařské komory České republiky

Datum konání: 23. května 2019, 11.00 hod.
Místo konání: zasedací místnost Agrární komory ČR, Počernická 96, Praha-Malešice
Účastníci: dle prezenční listiny
Podle presenční listiny bylo přítomno 8 členů LDK.
Celkový počet členů LDK činí celkem 13 členů.
Přítomno bylo tedy 8 členů LDK, kteří disponují 22 hlasy z celkově možných 24 hlasů.
Celková účast přítomných členů z počtu všech členů LDK činí 61, 54 %, ověřila
Ing. Pondělíčková. Valná hromada byla prohlášena za usnášení schopnou.
PROGRAM 11. VALNÉ HROMADY
1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, schválení programu VH
2. Určení předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu průběhu jednání VH
3. Rekapitulace aktuální členské základny a počtu hlasů jednotlivých členů
(organizační pokyny a informace o způsobu hlasování)
4. Přijetí rezignace členů předsednictva a dozorčí rady LDK
5. Volba nových členů předsednictva a dozorčí rady LDK
6. Přijetí nových členů LDK
7. Diskuze
8. Závěr
PRŮBĚH VALNÉ HROMADY
1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, schválení programu VH
Valnou hromadu zahájil Ing. Ivo Klimša. Přivítal přítomné členy VH a pozvané hosty.
Výkonná tajemnice Ing. Pondělíčková konstatovala, že podle presenční listiny se k okamžiku
zahájení VH řádně zaregistrovalo a je přítomno 8 členů LDK z celkového počtu 13 členů
LDK, což představuje celkem 61, 54 % usnášeníschopné členské základy. Přítomní členové
disponují celkem 22 hlasy z 24 celkově možných hlasů všech členů LDK.
Ověřila: Ing. Andrea Pondělíčková
Bylo konstatováno, že podle platných stanov je valná hromada usnášení schopná.
Protože z řad přítomných členů nebyly vzneseny připomínky k předloženému návrhu ani
nebyl vznesen návrh na další doplnění programu, bylo přistoupeno ke schválení programu.
Usnesení:
Valná hromada schvaluje navržený program jednání.
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Hlasování: pro 100 %, proti 0 %, zdrželo se 0 %.
Program byl schválen více jak 80% hlasů všech přítomných členů v době usnášení.
2. Určení předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu průběhu jednání VH
Výkonná tajemnice valné hromady navrhla jako předsedajícího valné hromady
Ing. Ivo Klimšu, zapisovatelkou valné hromady byla následně navržena Mgr. Hedvika
Hnízdová, ověřovateli zápisu Ing. Libor Strakoš a Ing. Ivan Ševčík.
Usnesení:
Valná hromada schvaluje návrh předsedajícího, zapisovatelku a ověřovatele zápisu.
Hlasování: pro 100 %, proti 0 %, zdrželo se 0 %
Návrh byl schválen více jak 80 % hlasů všech přítomných členů v době usnášení.
3. Rekapitulace aktuální členské základy a počtu hlasů jednotlivých členů (organizační
pokyny a informace o způsobu hlasování)
Předsedající uvedl postup při hlasování dle platných stanov LDK a platného jednacího
a volebního řádu LDK. Hlasování bude probíhat následně u bodů 4, 5, a 6. Předsedající
konstatoval, že k datu 23. 5. 2019 a k danému okamžiku má LDK celkem 13 členů, z toho 7
členů je v postavení vzdělávacích a výzkumných institucí, kteří disponují dohromady 3 hlasy
a dále jsou členy LDK členská sdružení, která disponují hlasy takto: 1 člen – ALDP disponuje
celkem po přikoupení 6-ti hlasy, 4 členové disponují celkem 4 hlasy ( každý člen po jednom
hlase), Společenstvo státních podniků spravujících lesy ve vlastnictví ČR, z.s.p.o. disponuje
po přikoupení celkem 11 hlasy, což by při hlasování celé členské základny LDK dávalo
dohromady 24 hlasů.
Z nepřítomných se omluvili tito členové LDK:
SLŠ Hranice
SLŠ Písek
MENDELU Brno
LDF ČZU Praha
VÚLHM
Nepřítomní členové byli řádně omluveni písemně či telefonicky.
4. Přijetí rezignace členů předsednictva a dozorčí rady LDK
Předsedající valné hromady shrnul aktuální situaci členů předsednictva LDK a členů dozorčí
rady LDK. Předsedající sdělil, že ke dni 23. května 2019 byly doručeny valné hromadě LDK
písemné rezignace všech členů předsednictva a všech členů dozorčí rady.
V souvislosti s doručením těchto rezignací navrhl předsedající hlasování o přijetí těchto
rezignací a ukončení funkcí všech členů předsednictva a členů dozorčí rady ke dni doručení
těchto rezignací valné hromadě.
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Protože z řad přítomných členů nebyly vzneseny připomínky ani návrh na změnu přeneseného
návrhu předsedajícího, bylo přistoupeno k hlasování o přijetí rezignace ke dni doručení těchto
rezignací valné hromadě všech členů předsednictva a všech členů dozorčí rady, a to
jmenovitě:
Za předsednictvo rezignuje:
Ing. Ivo Klimša
Datum narození: 25. července 1954
Místo narození: Frýdek-Místek, okr. Frýdek-Místek
Bydliště: K Olešné 2250, Místek, 738 01 Frýdek-Místek
Ing. Libor Strakoš
Datum narození: 13. května 1965
Místo narození: Gottwaldov, okr. Gottwaldov
Bydliště: Kašava 290, 763 19 Kašava
Ing. Ivan Ševčík
Datum narození: 11. dubna 1966
Místo narození: Kongo, Leopoldville
Bydliště: Františka Jansy 525/7, 109 00 Praha-10
Ing. Andrea Pondělíčková, roz. Kuchtová
Datum narození: 28. června 1964
Místo narození: Brno, okr. Brno-město
Bydliště: U Markéty 125, 104 00 Praha 22 – Hájek u Uhříněvsi
Ing. Jan Téra
Datum narození: 9. května 1973
Místo narození: Rychnov nad Kněžnou, okr. Rychnov nad Kněžnou
Bydliště: Božanov č.p. 207, 549 74 Božanov
Za dozorčí radu rezignuje:
RNDr. Vladimír Veselý
Datum narození: 10. března 1960
Místo narození: Přerov, okr. Přerov
Bydliště: Býšť 232, 533 22 Býšť
Ing. Zdeněk Vacek, Ph.D.
Datum narození: 16. prosince 1987
Místo narození: Opočno, okr. Rychnov nad Kněžnou
Bydliště: Vrchovinská 934, 549 01 Nové Město nad Metují
Ing. Josef Svoboda, MSc.
Datum narození: 13. srpna 1973
Místo narození: Polička, okr. Svitavy
Bydliště: Kameničky č. p. 241, 539 41 Kameničky
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Hlasování o přijetí rezignací jednotlivých členů předsednictva a členů dozorčí rady
a schválení ukončení jejich funkcí ke dni doručení rezignací valné hromadě, tj. ke dni
23. 5. 2019: pro 100 %, proti 0 %, zdrželo se 0 %.
Usnesení:
Valná hromada přijala rezignaci jednotlivých členů předsednictva a jednotlivých členů
dozorčí rady a schválila ukončení jejich funkcí ke dni doručení rezignací valné hromadě,
tj. ke dni 23. 5. 2019, více jak 80% hlasů všech přítomných členů v době usnášení, a to
jmenovitě:
- členů předsednictva
Ing. Iva Klimši
Datum narození: 25. července 1954
Místo narození: Frýdek-Místek, okr. Frýdek-Místek
Bydliště: K Olešné 2250, Místek, 738 01 Frýdek-Místek
Ing. Libora Strakoše
Datum narození: 13. května 1965
Místo narození: Gottwaldov, okr. Gottwaldov
Bydliště: Kašava 290, 763 19 Kašava
Ing. Ivana Ševčíka
Datum narození: 11. dubna 1966
Místo narození: Kongo, Leopoldville
Bydliště: Františka Jansy 525/7, 109 00 Praha-10
Ing. Andrey Pondělíčkové, roz. Kuchtové
Datum narození: 28. června 1964
Místo narození: Brno, okr. Brno-město
Bydliště: U Markéty 125, 104 00 Praha 22 – Hájek u Uhříněvsi
Ing. Jana Téry
Datum narození: 9. května 1973
Místo narození: Rychnov nad Kněžnou, okr. Rychnov nad Kněžnou
Bydliště: Božanov č.p. 207, 549 74 Božanov
- členů dozorčí rady
RNDr. Vladimíra Veselého
Datum narození: 10. března 1960
Místo narození: Přerov, okr. Přerov
Bydliště: Býšť 232, 533 22 Býšť
Ing. Zdeňka Vacka, Ph.D.
Datum narození: 16. prosince 1987
Místo narození: Opočno, okr. Rychnov nad Kněžnou
Bydliště: Vrchovinská 934, 549 01 Nové Město nad Metují
Ing. Josefa Svobody, MSc.
Datum narození: 13. srpna 1973
Místo narození: Polička, okr. Svitavy
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Bydliště: Kameničky č. p. 241, 539 41 Kameničky
5. Volba nových členů předsednictva a dozorčí rady LDK
Předsedající navrhl, aby valná hromada zvolila nové členy předsednictva a členy dozorčí
rady LDK dle předložených nominací :
Předsednictvo je nominováno takto:
Ing. Ivo Klimša – navržen ALDP
Ing. Libor Strakoš – navržen Spol. stát. podniků spravujících lesy ve vlastnictví ČR, z.s.p.o.
Ing. Andrea Pondělíčková – navržena ALDP
Následně valné hromadě Ing. Jan Téra přednesl nominaci na člena předsednictva za Sdružení
lesních školkařů, a to - Ing. Jan Téra.
Poté valné hromadě Ing. Jan Václavík přednesl nominaci na člena předsednictva za společnost
Lesnická práce, a to - Ing. Jan Václavík.
Dozorčí rada byla nominována takto:
RNDr. Vladimír Veselý – navržen společností Dřevo-produkt SV, spol. s r. o.
Ing. Ondřej Vybíral – navržen Společenstvem státních podniků spravujících lesy ve
vlastnictví státu, z.s.p.o.
Ing. Jan Ševčík – navržen ALDP
Valná hromada neměla námitek proti volbě nových členů předsednictva a členů dozorčí rady
ani k předneseným nominacím.
Předsedající navrhl, aby valná hromada zvolila nejprve nové členy předsednictva.


Předsedající přednesl návrh na volbu nového člena předsednictva podle nominací členů
LDK v pořadí dle stanov takto:

1. návrh nového člena předsednictva nominovaného za členská sdružení:
Ing. Ivo Klimša, RČ 540725/3093
Datum narození: 25. července 1954
Místo narození: Frýdek-Místek, okr. Frýdek-Místek
Bydliště: K Olešné 2250, Místek, 738 01 Frýdek-Místek
K návrhu nebyly vzneseny připomínky a bylo přistoupeno k volbě člena předsednictva.
Hlasování pro navrženého člena předsednictva: pro 100 %, proti 0 %, zdrželo se 0 %
Usnesení:
Valná hromada zvolila člena předsednictva Ing. Ivo Klimšu, RČ 540725/3093,
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datum narození: 25. července 1954, místo narození: Frýdek-Místek, okr. Frýdek
Místek, bydliště: K Olešné 2250, Místek, 738 01 Frýdek-Místek podle předloženého
návrhu kvalifikovanou většinou hlasů všech přítomných členů v době usnášení.


Předsedající přednesl návrh na volbu nového člena předsednictva podle nominací členů
LDK v pořadí dle stanov takto:
2. návrh nového člena předsednictva nominovaného za členské sdružení Společenstvo
státních podniků spravujících lesy ve vlastnictví ČR, z.s.p.o.

Ing. Libor Strakoš, RČ 650513/1017
Datum narození: 13. května 1965
Místo narození: Gottwaldov, okr. Gottwaldov
Bydliště: Kašava 290, 763 19 Kašava
K návrhu nebyly vzneseny připomínky a bylo přistoupeno k volbě člena předsednictva.
Hlasování pro volbu navrženého člena předsednictva: pro 100%, proti 0%, zdrželo se 0%
Usnesení:
Valná hromada zvolila člena předsednictva Ing. Libora Strakoše, RČ 650513/1017,
datum narození: 13. května 1965, místo narození: Gottwaldov, okr. Gottwaldov,
bydliště: Kašava 290, 763 19 Kašava podle předloženého návrhu kvalifikovanou většinou
hlasů všech přítomných členů v době usnášení.


Předsedající přednesl návrh na volbu nového člena předsednictva podle nominací členů
LDK v pořadí dle stanov takto:
3. návrh nového člena předsednictva nominovaného za členské sdružení:

Ing. Andrea Pondělíčková, roz. Kuchtová, RČ 645628/0226
Datum narození: 28. června 1964
Místo narození: Brno, okr. Brno-město
Bydliště: U Markéty 125, 104 00 Praha 22 – Hájek u Uhříněvsi
K návrhu nebyly vzneseny připomínky a bylo přistoupeno k volbě člena předsednictva.
Hlasování pro volbu navrženého člena předsednictva: pro 100%, proti 0%, zdrželo se 0%
Usnesení:
Valná hromada zvolila členkou předsednictva Ing. Andreu Pondělíčkovou, roz. Kuchtovou,
RČ 645628/0226, datum narození: 28. června 1964, místo narození: Brno, okr. Brnoměsto, bydliště: U Markéty 125, 104 00 Praha 22 – Hájek u Uhříněvsi podle předloženého
návrhu kvalifikovanou většinou hlasů všech přítomných členů v době usnášení.


Předsedající přednesl návrh na volbu nového člena předsednictva podle nominací členů
LDK v pořadí dle stanov takto:
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4. návrh nového člena předsednictva nominovaného za členská sdružení:
Ing. Jana Téry, RČ 730509/3389
Datum narození: 9. května 1973
Místo narození: Rychnov nad Kněžnou, okr. Rychnov nad Kněžnou
Bydliště: Božanov č.p. 207, 549 74 Božanov
K návrhu nebyly vzneseny připomínky a bylo přistoupeno k volbě člena předsednictva.
Hlasování pro volbu navrženého člena předsednictva: pro 100%, proti 0%, zdrželo se 0%
Usnesení:
Valná hromada zvolila člena předsednictva, Ing. Jana Téru, RČ 730509/3389, datum
narození: 9. května 1973, místo narození: Rychnov nad Kněžnou, okr. Rychnov nad
Kněžnou, bydliště: Božanov č.p. 207, 549 74 Božanov podle předloženého návrhu
kvalifikovanou většinou hlasů všech přítomných členů v době usnášení.


Předsedající přednesl návrh na volbu nového člena předsednictva podle nominací členů
LDK v pořadí dle stanov takto:

5.návrh nového člena předsednictva nominovaného za členskou korporaci:
Ing. Jan Václavík, RČ 670215/0235
Datum narození: 15.02. 1967
Místo narození: Vsetín
Bydliště: Hovězí 293, PSČ 756 01
K návrhu nebyly vzneseny připomínky a bylo přistoupeno k volbě člena předsednictva.
Hlasování pro volbu navrženého člena předsednictva: pro 100 %, proti 0 %, zdrželo se 0 %
Usnesení:
Valná hromada zvolila člena předsednictva Ing. Jana Václavíka, RČ 670215/0235, datum
narození: 15.02.1967, místo narození: Vsetín, bydliště: Hovězí 293, 756 01 Hovězí podle
předloženého návrhu kvalifikovanou většinou hlasů všech přítomných členů v době usnášení.
A. Předsedající navrhl, aby valná hromada zvolila nové členy dozorčí rady.


Předsedající přednesl návrh na volbu nového člena dozorčí rady

1. návrh člena dozorčí rady nominovaného za členskou korporaci:
RNDr. Vladimír Veselý, RČ 600310/2402
Datum narození: 10. března 1960
Místo narození: Přerov, okr. Přerov
Bydliště: Býšť 232, 533 22 Býšť
K návrhu nebyly vzneseny připomínky a bylo přistoupeno k volbě člena dozorčí rady.
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Hlasování pro volbu navrženého člena dozorčí rady: pro 100%, proti 0%, zdrželo se 0%
Usnesení:
Valná hromada zvolila člena dozorčí rady RNDr. Vladimíra Veselého, RČ 600310/2402,
datum narození: 10. března 1960, místo narození: Přerov, okr. Přerov, bydliště: Býšť
232, 533 22 Býšť podle předloženého návrhu nadpoloviční většinou hlasů všech přítomných
členů v době usnášení.


Předsedající přednesl návrh na volbu nového člena dozorčí rady

2. návrh člena dozorčí rady nominovaného za členské sdružení:
Ing. Ondřej Vybíral, RČ 830909/4530
Datum narození: 9. 9. 1983
Bydliště Palackého 331, Židlochovice,
Místo narození Třebíč
K návrhu nebyly vzneseny připomínky a bylo přistoupeno k volbě člena dozorčí rady.
Hlasování pro volbu navrženého člena dozorčí rady: pro 100%, proti 0%, zdrželo se 0%
Usnesení:
Valná hromada zvolila člena dozorčí rady Ing. Ondřeje Vybírala, RČ 830909/4530, datum
narození 9. 9. 1983, bydliště Palackého 331, Židlochovice, místo narození Třebíč podle
předloženého návrhu nadpoloviční většinou hlasů všech přítomných členů v době usnášení.
V průběhu jednání RNDr. Veselý představil pana Ing. Vybírala, který je navržený na nového
člena dozorčí rady.


Předsedající přednesl návrh na volbu nového člena dozorčí rady

3.návrh člena dozorčí rady nominovaného za členská sdružení:
Ing. Ivan Ševčík, RČ 660411/1017
Datum narození: 11. dubna 1966
Místo narození: Kongo, Leopoldville
Bydliště: Františka Jansy 525/7, Praha-10, PSČ 109 00
K návrhu nebyly vzneseny připomínky a bylo přistoupeno k volbě člena dozorčí rady.
Hlasování pro volbu navrženého člena dozorčí rady: pro 100%, proti 0%, zdrželo se 0%
Usnesení:
Valná hromada zvolila člena dozorčí rady Ing. Ivan Ševčík, RČ 660411/1017, datum
narození 11. dubna 1966, místo narození Kongo, Leopoldville, bydliště: Františka
Jansy 525/7, Praha-10, PSČ 109 00 podle předloženého návrhu nadpoloviční většinou hlasů
všech přítomných členů v době usnášení.
Poté v průběhu jednání valné hromady RNDr. Veselý představil pana Ing. Vybírala, který byl
zvolen jako nový člen dozorčí rady.
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6. Přijetí nových členů LDK
Předsedající přednesl valné hromadě žádost Střední lesnické školy Žlutice, příspěvkové
organizace o přijetí za nového člena LDK.
Předsedající uvedl, že žádost splňuje podmínky stanovené stanovami LDK navrhl v souladu
se stanovami takto:
Střední lesnická škola Žlutice, příspěvková organizace se přijímá za nového člena LDK.
Protože z řad přítomných členů nebyly vzneseny připomínky ani jiný návrh, bylo přistoupeno
k hlasování o návrhu na přijetí nového člena LDK.
Hlasování: pro 100 %, proti 0 %, zdrželo se 0 %
Usnesení:
Valná hromada přijímá Střední lesnickou školu Žlutice, příspěvkovou organizaci za
nového člena LDK a schvaluje žádost o členství. Přijetí tohoto nového člena LDK a schválení
žádosti bylo schváleno nadpoloviční většinou hlasů všech stávajících členů v době usnášení.
Ing. Pondělíčková seznámila členy LDK s postavením nového člena v rámci LDK.

7. Diskuze
Ing. Téra upřesnil své postavení v rámci LDK, neboť je nominantem jak Sdružení lesních
školkařů, tak i středních lesnických škol.
Ing. Pondělíčková – informovala o přípravě dvou koncepčních materiálů na MZe, na kterém
se LDK podílí, a to přípravného dokumentu k novému programovému období SZP
a formulaci nové koncepce státní lesnické politiky. Ing. Pondělíčková požádala členy LDK
o součinnost při přípravě a připomínkování těchto materiálů a o zpětné reakce členů LDK
k této problematice, aby mohl být výstup za LDK společně předložen MZe.
Ing. Klimša se vyjádřil k materiálu Lesnická výzva. Uvedl, že situace v našem oboru je
napjatá – společná Lesnická výzva má ambici upozornit veřejnost a politickou reprezentaci na
vážnost situace v oboru, aby byla přijata opatření k řešení této situace. Uvedl, že změna
zákona o lesích je jedním z opatření, které vedou k řešení situace. Upozornil na možnost krytí
personálního řešení pracovních kapacit v oboru dovozem práce. Konstatoval, že zatím není
řešena – finanční kompenzace ztrát. Vyzval, aby LDK zaměřila svoji na aktivitu na
problematiku řešení těchto finančních opatření. Současně, aby se zaměřila na problematiku
změny přístupu v hospodaření v oboru vzhledem ke klimatickým změnám. To považuje za
strategické záležitosti pro činnost LDK.
Ing. Pondělíčková seznámila členy LDK s projektem Intersucho, který je zaměřený na sběr
dat pro případné uplatňování kompenzací a škod suchem za lesnický sektor. Upozornila na to,
že LDK se spolupodílela na dotazníku pro aktivní využití sběru dat od respondentů z řad
lesnických subjektů.
Ing. Téra upřesnil, že školkaři měli taktéž zástupce projektu Intersucho na svém semináři
a aktivně se zatím zapojilo cca 20 - 30 respondentů z jejich řad. Ing. Strakoš uvedl, že
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Společenstvo státních podniků spravující lesy ve vlastnictví státu jednoznačně podporují
aktivní účast zaměstnanců VLS a LČR, jako respondentů v tomto projektu.
RNDr. Veselý k této problematice uvedl, že by doporučil, aby tyto údaje nebyly zdrojem
informací o průběhu zalesňování a podílů nezdarů, měl by být certifikovaným nástrojem pro
objektivizaci dopadů vývoje počasí. Neměly by se však tyto informace používat
z podnikatelského pohledu. Bylo konstatováno, že vzhledem ke skutečnosti, že 1/3 území jsou
státní lesy a chybí část údajů z těchto lesních oblastí, doporučuje se doplnit tyto údaje i za
státní lesy. Ing. Téra upozornil na to, že síla výsledku tohoto projektu je v pravidelnosti
a plošnosti respondování aktuální situace.
Ing. Václavík uvedl, že je třeba komunikovat veřejně na tuto aktivitu – upozornil na to, že
důležitý je počet respondentů, zejména stěžejních subjektů v oboru. Mělo by se jednat
o podpůrný nástroj pro MZe a sekci lesního hospodářství.
Dále RNDr. Veselý, jakožto předseda KR uvedl, že Komoditní rada pro dřevo AK upravila
složení svých členů s cílem pomáhat zlepšovat podmínky pro uplatnění dřeva na trhu.
Opětovně bylo zdůrazněno, že činnost KR stejně jako u LDK bude zaměřena na oblasti, kde
je shoda a společný zájem všech členů LDK.
Ing. Pondělíčková dále uvedla, že jsou nesrovnalosti v základních dokumentech LDK –
stanovách a jednacím řádu, které je potřeba upravit. Uvedla, že členům LDK budou
předloženy návrhy na úpravu těchto dokumentů – v oblasti hlasování a počtu hlasů
jednotlivých členů LDK. Valné hromadě potom budou předloženy ke schválení úpravy těchto
základních dokumentů.
8. Závěr
Předsedající poděkoval všem přítomným za aktivní účast a valnou hromadu ukončil ve 12:45
hod.
V Praze dne 23. května 2017

Zapsala:
Mgr. Hedvika Hnízdová
Zápis ověřil: Ing. Libor Strakoš
Zápis ověřil: Ing. Ivan Ševčík

Výkonná tajemnice:

Předsedající valné hromady:
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